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Od 19 listopada 2010
roku Gimnazjum w Narwi nosi
imiê arcybiskupa genera³a dy-
wizji Mirona Chodakowskie-
go. W tym roku obchodzono
pierwsz¹ rocznice tego wa¿-
nego wydarzenia w ¿yciu
szko³y. Arcybiskup Miron
zgin¹³ w katastrofie prezy-

Narew

W rocznicê nadania imienia gimnazjum
denckiego samolotu pod Smo-
leñskiem 10 kwietnia 2010
roku. Jego rodzice pochodzili
z gminy Narew.

W ubieg³ym roku w³a-
dze gminy Narew i dyrekcja
gimnazjum zdecydowa³y o
nadaniu szkole imienia abp.
Mirona i wkrótce dosz³o do

ods³oniêcia pami¹tkowej tabli-
cy na budynku szko³y.

21 listopada br. w szko-
le odby³a siê wielka i podnio-
s³a uroczystoœæ z udzia³em
gimnazjalistów i przedstawi-
cieli rodziny arcybiskupa, w
tym siostry Barbary Pawlu-
czuk, Bazylego Roszczenki
przedstawiciela abp Sawy i
przyjaciela patrona szko³y
dziekana wojsk l¹dowych p³k
Micha³a Dudzicza. Najwa¿-
niejszym momentem uroczy-
stoœci by³o slubowanie gimna-
zjalistów z klas pierwszych.
Gimnazjalistki wyst¹pi³y te¿ z
okazjonalnym monta¿em po-
etyckim opartym na ¿yciory-
sie abp. Mirona.

Dyrektor szko³y Jerzy
Ostapczuk podziêkowa³

wszystkim, którzy przyczynili
siê do nadania imienia szkole i

wrêczy³ im pami¹tkowe dy-
plomy i grawertony.

S³owa podziêkowania
dla sponsorów tablicy i sztan-
daru skierowali do darczyñ-
ców Wójt Gminy Narew An-
drzej Pleskowicz, przewodni-
cz¹ca Rady Gminy Ewa
Urbanowicz i przewodnicz¹-
ca Rady Rodziców Agniesz-
ka Jarmocik.

Nagrody wrêczono
tak¿e uczniom laureatom kon-
kursów: plastycznego („Pa-
tron w moich oczach”) i wie-
dzy o patronie gimnazjum. W
konkursie plastycznym za por-
tret abp Mirona pierwsze miej-
sce zdoby³a Magdalena Fran-
kowska, drugie miejsce ex
aequo – Natalia Kobac i Na-
talia Kie³baszewska. W kon-
kursie „Co wiemy o patronie
gimnazjum?” pierwsze rów-
norzêdne miejsca zajê³y Pau-
lina Wawreniuk i Natalia Kie³-
baszewska a drugie miejsce
Natalia Rusinowicz.

Po czêœci oficjalnej
wyœwietlony zosta³ film o abp
gen. Mironie w re¿yserii Ro-
mana Wasiluka.

tekst i fot.

Jan Cie³uszecki
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Gimnazjum im.
Abp.gen.dyw.Mirona Choda-
kowskiego w Narwi w lipcu
2010 roku otrzyma³o dofinan-
sowanie w wysokoœci 20.000
euro na realizacje 2-letniego
projektu programu Comenius
pt.: ”Looking at the same view
from different windows”
(„Patrz¹c na ten sam widok z
ró¿nych okien”).

W paŸdzierniku 2010
roku mia³a miejsce pierwsza
wizyta szkó³ partnerskich pro-
jektu w niemieckiej szkole w
Regensburgu. W spotkaniu
brali udzia³ nauczyciele ze
szko³y w³oskiej, niemieckich,
hiszpañskiej oraz dwóch na-
uczycieli z naszej szko³y. Usta-
lone zosta³y dzia³ania w ra-
mach realizacji projektu. Za-
planowano tez wizyty w po-
szczególnych szko³ach part-
nerskich.

W marcu 2011 roku
nasza szko³a musia³a siê zmie-
rzyæ z ogromnym przedsiê-
wziêciem jakim by³o zorgani-

zowanie tygodniowej wizyty
w naszej szkole. W spotkaniu
uczestniczyli nauczyciele z
W³och i Hiszpanii oraz na-
uczyciele i uczniowie z Nie-
miec. Wizyta dostarczy³a wie-
lu emocji naszym uczniom,
nauczycielom, ale te¿ spo³ecz-
noœci lokalnej. Zaanga¿owa³y
siê rodziny naszych uczniów
zapewniaj¹c goœcinê i domo-
wa atmosferê uczniom z Nie-
miec. W spotkaniach uczest-
niczyli te¿ przedstawiciele
gminy Narew-wójt Pan An-
drzej Pleskowicz oraz prze-

wodnicz¹ca Rady Gminy –
Pani Anna Urbanowicz jak
równie¿ lokalne chóry i zespo-
³y muzyczne, które mia³y szan-
sê zeprezentowaæ swój doro-
bek artystyczny naszym go-
œciom  z zagranicy.

Rok szkolny 2011/2012
rozpocz¹³ siê od intensywnych
przygotowañ do wyjazdu na-
szych 7 uczniów i 4 nauczy-
cieli do Camunas w Hiszpa-
nii. Wizyta zosta³a zaplanowa-
na na 16-21.10.2011 roku.

16 paŸdziernika w go-
dzinach popo³udniowych wy-
l¹dowaliœmy na lotnisku w
Madrycie sk¹d udaliœmy siê do
naszego hotelu umiejscowio-
nego w centrum stolicy Hisz-
panii. W tym samym hotelu
zakwaterowana by³a te¿ gru-
pa nauczycieli i uczniów z Nie-
miec, dlatego te¿ postanowili-
œmy siê wspólnie wybraæ na
kolacjê do pobliskiej restaura-
cji. Po kolacji udaliœmy siê na
wieczorne zwiedzanie Madry-
tu.

Kolejny dzieñ rozpocz¹³
siê od spaceru z przewodni-
kiem, który pokaza³ i w inte-
resuj¹cy sposób opowiedzia³ o
ciekawych miejscach Madry-
tu.

Po po³udniu udaliœmy
siê metrem na „miejsce zbiór-
ki” grup z wszystkich krajów
projektu, gdzie czekali ju¿ na
nas nauczyciele z hiszpañskiej
szko³y.  Wszyscy uczestnicy
spotkania zostali przewiezieni
autobusem do Camunas. Po
drodze mieliœmy niepowta-
rzaln¹  szansê zwiedzenia

Aranjuez-letniej rezydencji
królów hiszpañskich.

Po dotarciu do Camu-
nas zostaliœmy przewiezieni do
Domu Kultury, gdzie odby³o
siê spotkanie z Pani¹ dyrek-
tor oraz nauczycielami szko³y
w Camunas. Przyby³y te¿ ro-
dziny uczniów hiszpañskich,
które w trakcie tygodniowej
wizyty mia³y goœciæ w swoich
domach uczniów z Polski i
Niemiec. Pierwsze lody zosta-
³y prze³amane - uczniowie
udali siê do swoich nowych
domów, natomiast nauczycie-
le zostali przewiezieni do ho-
telu w pobliskiej miejscowoœci
– Consuegra.

We wtorek wszyscy
nauczyciele oraz uczniowie
szko³y oraz przedszkola w
Camunas zebrali siê na placu
przed szko³¹ i oficjalnie przy-
witali wszystkich goœci z za-
granicy. Dzieci z przedszkola
wrêczy³y nam znaczki z sym-
bolem  Camunas. Nastêpnie
wszyscy uczniowie zaœpiewali

piosenkê napisan¹  i nagran¹
przez uczniów ze szkó³ bior¹-
cych udzia³ w projekcie.

Po przywitaniu mogli-
œmy obejrzeæ jak wygl¹da i
funkcjonuje hiszpañska szko-
³a. Mogliœmy równie¿ spróbo-
waæ specja³ów hiszpañskiej
kuchni. Nasi uczniowie
wspólnie z uczniami z Niemiec
i Hiszpanii pracowali przy
wspólnych zadaniach. W tym
samym czasie nauczyciele
omawiali realizacjê projektu
oraz planowali ostatnia wizy-
tê, która ma siê odbyæ we

W³oszech w maju lub czerw-
cu 2012 roku. Po popo³udniu
zwiedzaliœmy Camunas.

Wieczorem mia³o miej-
sce kolejne spotkanie w Domu
Kultury w trakcie którego
ka¿da za szkó³ opowiada³a o
swojej miejscowoœci wyko-
rzystuj¹c do tego prezentacje
Powerpoint. Na zakoñczenie
spotkania ka¿da ze szkó³ prze-
kaza³a na rêce Pani Dyrektor
szko³y hiszpañskiej skromne
upominki i pami¹tki.

W czwartek udaliœmy
siê do urokliwego miasteczka
Toledo. Pogoda nam sprzyja-
³a i oprócz zwiedzania tego
przepiêknego miejsca mogli-
œmy siê cieszyæ ciep³ym s³oñ-
cem maj¹c œwiadomoœæ, ¿e w
Polsce panuje zimna i ponura
jesieñ.

Pi¹tek by³ ostatnim
dniem naszej wizyty. Ka¿da ze
szkó³ otrzyma³a pami¹tki od
szko³y hiszpañskiej, po czym
nast¹pi³o oficjalne po¿egnanie
i odjazd do Madrytu, sk¹d o
16.40 wylecieliœmy do Polski.

Wizyta od strony orga-
nizacyjnej wymaga³a ode mnie
wielu przygotowañ, które roz-
poczê³y siê ju¿ kilka miesiêcy
wczeœniej. Nale¿a³o dopilno-
waæ wszystkich kwestii for-
malnych, wyselekcjonowaæ
uczniów do wyjazdu, zadbaæ
o wszelkie detale i przewi-
dzieæ nieprzewidywalne. Wy-
jazd wi¹za³ siê ze sporym stre-
sem, gdy¿ by³am odpowie-
dzialna za swoich uczniów i to
w obcym kraju. Na szczêœcie
wszystko posz³o sprawnie.
Uczniowie jaki i nauczyciele
mogli poznaæ inny kraj, kultu-
rê, obyczaje. Mieli te¿ okazjê
sprawdziæ swoje umiejêtnoœci
z jêzyka angielskiego. Ka¿dy
z nich odby³ pierwsz¹ podró¿
samolotem, przez tydzieñ mia³
now¹ rodzinê w nowym kra-
ju, co te¿ jest niezwykle cen-
nym doœwiadczeniem i dosko-
na³¹ lekcj¹ tolerancji oraz
otwartoœci na to, co nowe i
inne.

Kolejne spotkanie part-
nerów ju¿ pod koniec bie¿¹-
cego roku szkolnego. Zdoby-
te, podczas wizyty Hiszpanii,
doœwiadczenia z pewnoœci¹
przydadz¹ siê w organizacji tej
wizyty.

Chêtnie pos³u¿ê rad¹ i
pomoc¹ osobom zaintereso-
wanym realizuj¹cym projekty
programu Comenius. Ewentu-
alne pytania proszê kierowaæ
na adres mailowy: barba-

mi@wp.pl. Dokonania zwi¹-
zane z projektem mo¿na obej-
rzeæ na oficjalnej stronie pro-
jektu http://comenius.bima-
mue.de/ lub na stronie szko³y
http://www.gimnazjum.na-
rew.gmina.pl/gimnazjum/.

Barbara Dudzicz

Narew w hiszpañskiej szkole

Stowarzyszenie Ekspor-
terów Polskich to organizacja sku-
piaj¹ca ponad 300 polskich eks-
porterów ze wszystkich bran¿ i re-
gionów Polski. Dzia³alnoœæ pro-
wadzi od 5 lat i utrzymuje kontak-
ty z ponad piêcioma tysi¹cami
spó³ek na terenie kraju. Stowarzy-
szenie EP podejmuje wiele inicja-
tyw promuj¹cych polski eksport,
organizuje spotkania i konferen-
cje wzbogacaj¹ce  wiedzê i umie-
jêtnoœci eksporterów. Nadrzêd-
nym celem jest promocja ekspor-
tu, informacja i udzielanie pomo-
cy eksporterom w nawi¹zywaniu
kontaktów z partnerami zagra-
nicznymi.

Podczas niedawno odby-
tego IX Kongresu Eksporterów
Polskich i Gali Fina³owej Konkur-
su „Wybitny Eksporter Roku
2011”, Pronar otrzyma³ od Stowa-
rzyszenia Eksporterów Polskich
List Gratulacyjny i Puchar „Wy-
bitny Eksporter Roku 2011” za
eksportowy produkt roku 2011 –
ko³a tarczowe i ogumienie do ma-
szyn rolniczych.

Oprócz  ci¹gników, ma-
szyn rolniczych i sprzêtu komu-
nalnego produkcja kó³ tarczowych
stanowi znacz¹c¹ czêœæ dzia³al-
noœci firmy Pronar. W 2010 roku
ponad 80 % wykonanej produkcji
na Wydziale Kó³ Tarczowych
sprzedano na eksport. Oprócz
g³ównych odbiorców felg i kó³
ogumionych z Europy, produkcjê
wysy³ano do Australii, Brazylii,
Japonii, Maroka, Republiki Po³u-
dniowej Afryki.

Ko³a przeznaczone s¹ do
traktorów, przyczep rolniczych i
transportowych, kombajnów, ma-
szyn budowlanych, komunalnych,
leœnych, maszyn irygacyjnych,
sprzêtu do oprysków.

Powsta³y w 1997 roku wy-
dzia³ kó³ tarczowych firmy Pro-
nar, jest jednym z najwiêkszych
producentów kó³ do maszyn rol-
niczych na œwiecie.

(PRB,nil)

PRONAR  -
„Wybitny
Eksporter

Roku 2011”
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9 grudnia br. w Muzeum i Oœrodku Kultury Bia³oruskiej
w Hajnówce, odby³ siê wernisa¿ wystawy „Za horyzontem” ,
Wiktora Kabaca. Inspiracj¹ do jej powstania sta³y siê bia³oru-
skie Kuropaty. Kuropaty to uroczysko na skraju Miñska (Re-
publika Bia³oruœ), w którym odkryte zosta³y masowe groby lu-
dzi rozstrzelanych przez NKWD w latach 1937 – 1941.

W 1993 roku Kuropaty otrzyma³y status historyczno –
kulturowego zabytku. W uroczysku stawiane s¹ krzy¿e. Po-
wsta³a ikona „Matka Boska Kuropacka Wszystkich Niewinnie
Rozstrzelanych”.

Ekspozycja sk³ada siê z 18 obrazów i rzeŸb drewnia-
nych, które obrazuj¹ m. in. Modlitwê, ofiary Kosmosu, Archa-
nio³a, Madonnê. Wystawa czynna bêdzie do koñca stycznia
2012 roku. Warto dodaæ, ¿e Wiktor Kabac mieszka i tworzy w
Hajnówce. Posiada na swym koncie liczne realizacje pomni-
kowe i ikonograficzne, m. in. Pomnik poleg³ym w latach oku-
pacji w Hajnówce, obelisk pamiêci Sybiraków. Jest cz³onkiem
Zwi¹zku Polskich Artystów Plastyków Swoje prace plastycz-
ne prezentowa³ na wielu wystawach krajowych i zagranicz-
nych. Ostatnio obejrzeæ mo¿na jego twórczoœæ w Galerii im.
Tamary So³oniewicz w Narewce.

(tekst i fot. Jan Cie³uszecki)

„Za horyzontem”
– wystawa w Hajnówce

Dnia 27 listopada
2011 roku w galerii Mu-
zeum Kultury Bia³oruskiej
zosta³a otwarta wystawa
XVIII Przegl¹du Sztuki
Nieprofesjonalnej Ziemi
Hajnowskiej – Hajnówka
2011. Organizatorem Prze-
gl¹du by³ Hajnowski Dom
Kultury. Wystawê otworzy³
p.o. Dyrektora Hajnow-
skiego Domu Kultury – Ro-
œcis³aw Kuncewicz, bur-
mistrz miasta Hajnówka -
Jerzy Sirak oraz przewod-
nicz¹cy komisji artystycz-
nej – Zbigniew Budzyñski.
Tegoroczny przegl¹d cie-
szy³ siê du¿ym zaintereso-
waniem. W przegl¹dzie
móg³ wzi¹æ udzia³ ka¿dy
twórca - amator, który
ukoñczy³ 18 lat oraz absol-
wenci œrednich szkó³ pla-
stycznych. Konkurs adre-
sowany by³ do mieszkañ-
ców powiatu hajnowskiego
oraz osób zwi¹zanych z zie-
mi¹ hajnowsk¹ poprzez
miejsce urodzenia, nauki
czy sentyment. Na przegl¹d
wp³ynê³o 133 prace 35 au-
torów. Komisja obradowa-
³a w sk³adzie:

1. Zbigniew Budzyñski- przewodnicz¹cy komisji, artysta
malarz

2. Adam Œlefarski- g³. instruktor plastyki, WOAK Bia³y-
stok

3. Lila Wyszkowska – instruktor ds. wystawienniczych
WOAK Bia³ystok

4. Jerzy Iwacik – artysta rzeŸbiarz
Po obejrzeniu licznych prac komisja do wystawy zakwa-

lifikowa³a 93 prace i postanowi³a przyznaæ 13 nagród i 6 wyró¿-
nieñ  w 3 kategoriach: twórcy samorodni, twórcy kszta³ceni pla-
stycznie oraz twórcy niepe³nosprawni.

A OTO LAUREACI XVIII PSNZH:
KAT. TWÓRCY SAMORODNI:
MALARSTWO:
I Miejsce – S³awomir Rybak „ Wieœ zapomniana” , olej
II Miejsce – Tamara Kierdelewicz „ Wspomnienie z Kry-

mu”, akryl
III Miejsce – Miko³aj Janowski „ Szron” i „ Lato”, olej
Wyró¿nienia:
- Diana Jañczuk „ ¯urawie”, olej
- Urszula Ginszt martwa natura „ ¯ywio³y”, olej
- Micha³ Kruszewski – pejza¿ akrylowy

RYSUNEK:
I Miejsce – Jacek Niekrasz zestaw prac w tech. pasteli
II Miejsce – Jerzy ¯ukowski rysunki tuszem
III Miejsce – Janusz Kulesza „ Krajobraz”, pastel
Wyró¿nienie:
Ma³gorzata Mróz – zestaw prac

RZEZBA:
I Miejsce – Jaros³aw Michalczuk „Ostatnia wieczerza”,

p³askorzeŸba

Cd. str. 5

Wernisa¿ wystawy
XVIII Przegl¹du Sztuki Nieprofesjonalnej
Ziemi Hajnowskiej - Hajnówka 2011 rok

`
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Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spo³ecznego Rolników Oddzia³ Re-
gionalny w Bia³ymstoku informuje, ¿e  w zwi¹zku z og³oszeniem przez Pre-
zesa G³ównego Urzêdu Statystycznego komunikatu o wysokosci przeciêt-
nego, miesiêcznego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2011 roku, które
wynios³o 3.416 z³ 00 gr – od dnia 1 grudnia 2011 roku zmieni³y siê kwity
przychodu decyduj¹ce o zmniejszeniu lub zawieszeniu emerytur i rent.

Aktualne uregulowania:
30 % przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia 1.024 z³ 80 gr ( przy-

chody przekraczaj¹ce tê kwotê powoduj¹ zawieszenie prawa do renty so-
cjalnej ),

70 % przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia 2.391 z³ 20 gr (do-
tyczy emerytur, rent rolniczych z tytu³u niezdolnoœci do pracy oraz rent ro-
dzinnych ),

130 % przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia 4.440 z³ 80 gr (do-
tyczy emerytur, rent rolniczych z tytu³u niezdolnoœci do pracy oraz rent ro-
dzinnych ).

(KRUS Oddz. Regionalny w Bia³ymstoku)

Zmiany w ubezpieczeniu
spo³ecznym rolników
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II Miejsce – Micha³ Koc tryptyk „ Biesiadnicy”, rzeŸba w drewnie
III Miejsce – Miko³aj Jagodnicki tryptyk „Grunwald” , p³askorzeŸba
Wyró¿nienie:
Mieczys³aw Dudzin „W¹sacz” rzeŸba w drewnie
KAT. TWÓRCY KSZTA£CENI PLASTYCZNIE:
NAGRODA:
Arkadiusz Œwiêtochowski – Ikony
KAT. TWÓRCY NIEPE£NOSPRAWNI:
I Miejsce – Marek Zin obrazy, tech. mieszana ( Powiatowy Oœrodek

wsparcia w Hajnówce)
II Miejsce – Marek Sakowski, zestaw prac (Powiatowy oœrodek Wspar-

cia)
III Miejsce – Eugeniusz Wiœniewski zestaw prac ( Powiatowy Oœrodek

Wsparcia)
Wyró¿nienie:
Maria Bielenia – „Motyle” farby wodne ( DPS „Rokitnik)
Na uroczystym otwarciu wystawy Przegl¹du Sztuki Nieprofesjonalnej

Ziemi Hajnowskiej zebra³o siê wielu goœci. Wœród nich byli sami twórcy, ich
rodziny, pasjonaci sztuki, przyjaciele Hajnowskiego Domu Kul-
tury. W niedzielne popo³udnie galeria eksponatów wype³ni³a siê
t³umem ludzi, którzy z wielkim zainteresowaniem podziwiali wy-
stawione prace. Efektowne statuetki wykonane przez hajnow-
skiego rzeŸbiarza pana Jerzego Iwacika wrêcza³ artystom prze-
wodnicz¹cy komisji – Zbigniew Budzyñski.  Burmistrz miasta
Hajnówka – Jerzy Sirak serdecznie podziêkowa³ wszystkim,
którzy zechcieli zaprezentowaæ jak¿e owocny plon swojej pasji
i talentu. Instruktor plastyki z Hajnowskiego Domu  Kultury
pani Zenaida Jakuæ w ciep³ych i optymistycznych s³owach po-
dziêkowa³a dyrekcji i pracownikom Powiatowego Oœrodka
Wsparcia, Aresztu Œledczego  w Hajnówce oraz Domu Pomo-
cy Spo³ecznej „Rokitnik” w Bia³owie¿y za inspirowanie i przy-
gotowanie artystów do wystawy. Ku mi³emu zaskoczeniu sami
artyœci chc¹c podziêkowaæ za organizacjê XVIII Przegl¹du
Sztuki Nieprofesjonalnej Ziemi Hajnowskiej wrêczyli kwiaty w
rêce pani Zenaidy Jakuæ i Anny Tarasiuk z Hajnowskiego Domu
Kultury. Po rozdaniu nagród, kiedy emocje ju¿ opad³y, wszyscy
zebrali siê przy stole na s³odki poczêstunek, prowadz¹c wspól-
ne rozmowy  i dyskusje z artystami.

Wystawê XVIII Przegl¹du Sztuki Nieprofesjonalnej Zie-
mi Hajnowskiej – Hajnówka 2011 mo¿na ogl¹daæ w Muzeum
Kultury Bia³oruskiej w Hajnówce do dnia 15 stycznia 2012 roku.
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

 Sylwia Rybaczuk

Wernisa¿ wystawy
XVIII Przegl¹du Sztuki Nieprofesjonalnej
Ziemi Hajnowskiej - Hajnówka 2011 rok

Cd. ze str. 3
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Dlaczego Rosjanie
nie chc¹ przyznaæ, ¿e w
1981 r. byli gotowi do
interwencji w Polsce?

„Dlaczego mieliby
przyznaæ? Nie chc¹ tego,
bo ci¹gle obowi¹zuje zasa-
da lojalnoœci wobec w³a-
snego pañstwa, nawet sta-
rego, a Rosjanie ci¹gle
uznaj¹ ci¹g³oœæ ZSRR i
Federacji Rosyjskiej. Nie
chc¹ wiêc rzucaæ cienia na
Rosjê, ¿e zamierza³a naje-
chaæ inny kraj, nawet taki,
który by³ w ich w³asnym
obozie. Nie ulega równie¿
w¹tpliwoœci, ¿e Rosjanie
nie chcieli interwencji.
Rzecz w tym, ¿e gdyby
gen. Jaruzelski nie zadzia-
³a³ zdecydowanie, wcale
nie by³oby tak, jak uwa¿aj¹
np. w IPN:  Trudno, od-
puszczamy Polsce. Oni ra-
czej myœleli w nastêpuj¹-
cy sposób: Musi to zrobiæ
Jaruzelski, ale jeœli nie po-
trafi sobie poradziæ, to nie
mamy innego wyjœcia.”

Waldemar KU-
CZYÑSKI, b. Szef dorad-
ców premiera Buzka

*

„Trzeba by zajrzeæ
do dokumentacji rosyjskiej,
ale na razie tych dokumen-
tów nie ujawniono, choæ
pracowa³a nad tym spe-
cjalna komisja. Nie znam
nikogo, kto widzia³ owe
materia³y Ÿród³owe. Roz-
patruje siê wiêc rozmaite
warianty, snuje domys³y i
spekulacje. Myœlê, ¿e pol-
sko-rosyjska komisja ds.
trudnych mog³aby sobie
postawiæ zadanie dotarcia
do dokumentów. Obecnie
nic pewnego nie da siê
stwierdziæ, a na spekulacje
nie mam ochoty.”

Prof. Eugeniusz
DURACZYÑSKI, histo-
ryk, Wy¿sza Szko³a Komu-
nikowania i Mediów Spo-
³ecznych i. Jerzego Gie-
droycia w Warszawie

*

„Przy ka¿dej okr¹-
g³ej rocznicy bêd¹ siê po-
jawiaæ informacje ró¿nych
adiutantów albo general-
skich córek, które znalaz³y
pamiêtnik i zapiski, w któ-

13 paŸdziernika, w II
Liceum Ogólnokszta³c¹cym z
BJN im. Bronis³awa Tarasz-
kiewicza w Bielsku Podlaskim
odby³a siê uroczystoœæ z oka-
zji Dnia Edukacji Narodowej.
Podczas akademii starosta

S³awomir Jerzy Snarski wrê-
czy³ nagrody wyró¿niaj¹cym
siê nauczycielom ucz¹cym w
szko³ach œrednich. Akademiê
pedagogom przygotowa³a
Katarzyna Ignatiuk i Alicja
Nidae.

W  tym roku  powiato-
we uroczystoœci z okazji Dnia
Edukacji Narodowej odby³y siê
w II Liceum Ogólnokszta³c¹-
cym z BJN im. Bronis³awa
Taraszkiewicza.  W roku po-
przednim w I Liceum im. T.
Koœciuszki.

W uroczystoœci udzia³
wziêli: S³awomir Jerzy Snar-
ski - starosta powiatu bielskie-
go, Grzegorz Tymiñski,  na-
czelnik Wydzia³ Oœwiaty,
Spraw Spo³ecznych i Rozwo-
ju Lokalnego, dyrektorzy i pra-
cownicy jednostek powiato-
wych, dyrektorzy szkó³, na-

uczyciele, emeryci, ksiê¿a i
m³odzie¿ II LO z BJN w Biel-
sku Podlaskim.

W  czêœci oficjalnej go-
spodarz spotkania Andrzej
Stepaniuk, dyrektor szko³y
powita³  przyby³ych na uroczy-

stoœci, w tym starostê S³awo-
mira Jerzego Snarskiego, ks.
dziekana Ludwika Olszew-
skiego, dyrektorów szkó³ i pra-
cowników jednostek powiato-
wych,  nauczycieli,  licznie
przyby³ych emerytów i  m³o-
dzie¿ II LO z BJN .

Dyrektor Liceum wy-
razi³ radoœæ ze spotkania,
mówi³ o pos³annictwie szko³y.
Podziêkowa³ za dokonania sta-
rostwa  w zakresie  termomo-
dernizacji budynku, nie ukry-
wa³, ¿e wymagania czasu
dyktuj¹  wci¹¿ rosn¹ce ocze-
kiwania szko³y, szczególnie w
zakresie auli, albowiem spo-
tkanie  mia³o miejsce  na gór-
nym korytarzu.  Nastêpnie
g³os przekaza³  staroœcie S³a-
womirowi  Snarskiemu. Sta-
rosta  podziêkowa³ za doko-
nania dyrektorów  i nauczy-

cieli s³u¿¹ce kszta³towaniu roz-
woju osobowoœci i  edukacji.
Wspomnia³ te¿, ¿e najwiêksz¹
czêœæ bud¿etu jest przekazy-
wana  szko³om. S¹ to jednak
pieni¹dze dobrze zainwesto-
wane, albowiem m³odzie¿ jest

przysz³oœci¹ narodu.
Po  przemó-

wieniach Anatola Ty-
miñskiego i ks. dzie-
kana Ludwika Ol-
szewskiego starosta
wyró¿niaj¹cym siê
pedagogom i pra-
cownikom admini-
stracji wrêczy³ na-
grody.

W tym akcie
uczestniczyli tak¿e
cz³onkowie Zarz¹du

Mariusz  Korzeniewski i  Zbi-
gniew Szpakowski.

Nastêpnie dyrektor pro-
wadzenie dalszej czêœci uro-
czystoœci przekaza³
m³odzie¿y.  Naj-
pierw  zaprezento-
wali siê uczniowie
ze szkolnego teatru
pod opiek¹ Alicji
Nidae. W scence
zatytu³owanej „Stu-
dent”, wed³ug sce-
nariusza  Paw³a
Turkowicza brawu-
rowo wyst¹pi³a m³odzie¿.

Nastêpnie goœcie mogli
podziwiaæ uczniów w wystê-
pach kabaretowych i popisach
wokalnych. Przed publiczno-
œci¹ wyst¹pi³ tak¿e zespó³
szkolny „Dziewczêce Nutki”,
w sk³adzie Marta Malinow-
ska, Magdalena Malinowska,

Patrycja Suproniuk, Anna Sie-
lewonowicz  i Mateusz Ba-
growski.

Scenki kabaretowe
ukaza³y trudny los nauczycie-
li. W roli nauczyciela wyst¹pi³
Mateusz Jurczuk, a rodziców
wracaj¹cych z wywiadówki
zagrali Natalia Fiedoruk i
Grzegorza Mironczuk. M³o-
dzie¿  przedstawi³a  tak¿e po-
zaszkolne ¿ycie nauczycieli,
tzw. drug¹ twarz.

W finale wszyscy
uczniowie zaœpiewali specjal-
nie napisan¹ na tê okazjê pio-
senkê do melodii Dancing
Queen zespo³u ABBA.

Wystêp m³odzie¿y bar-
dzo podoba³ siê zebranym,
dostarczy³ wielu wzruszeñ,
momentami rozœmieszaj¹c
nawet do ³ez. Czêœæ arty-
styczn¹ przygotowa³a Kata-
rzynê Ignatiuk i Alicja Nidae,

a uroczystoœæ wspaniale  po-
prowadzili Kamila Filipiuk i
Grzegorz Burzyñski.

Na pami¹tkê obcho-
dów wszyscy goœcie od m³o-
dzie¿y otrzymali kalendarze na
rok 2012 z logo II Liceum.

 Tadeusz Szereszewski

Podziêkowania bielskim pedagogom
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Dnia 11 listopada 2011 r. w Zespole Szkó³ nr 1 w Hajnówce odby³ siê III Turniej Tenisa Sto³owego  im. Jaros³awa
Leszczyñskiego.

Przez 8 godzin przy piêciu sto³ach rywalizowa³a m³odzie¿ ze szkó³ podstawowych( w dwóch kategoriach wiekowych),
gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz doroœli w kat. seniora i oldboja. W turnieju uczestniczy³o 88 osób. Poza zawodnikami z
Hajnówki byli to mieszkañcy z Dubin, Dubicz Cerkiewnych, Nowokornina, Bia³owie¿y, Bielska Podlaskiego, Bia³egostoku i
Radomska. Doœæ liczn¹ grupê stanowi³a reprezentacja z Czeremchy pod kierownictwem pana Mazurka.

Organizatorem imprezy by³ Oœrodek Sportu i Rekreacji w Hajnówce.
Sêdziami zawodów byli: Ma³gorzata Muszkatel, Marek Hanula, Roman Sacharczuk i Edward Poniecki. Zawody prowa-

dzi³ Janusz Ludwiczak.
Za miejsca I-IV uczestnicy otrzymali medale lub statuetki
KLASYFIKACJA  KOÑCOWA

DZIEWCZÊTA      -    SZKO£Y  PODSTAWOWE KL.IV i m³.      -       CH£OPCY
I  miejsce –  Weronika Daniluk (SP Czeremcha) I – Pawe³  Kruk  (SP 3 Hajnówka)
II   miejsce – Julita Pêczek   (SP Czeremcha) II  -  Kacper Bondaruk (SP 3 Hajnówka)
III  miejsce  -  Gosia Stañczyk(SP Czeremcha) III  -  Mateusz Nikoñczuk(SP 3 Hajnówka)
IV miejsce  - Wiktoria Pêczek (SP Czeremcha)

DZIEWCZÊTA      -    SZKO£Y  PODSTAWOWE KL.VI-V      -       CH£OPCY
I  miejsce –  Wiktoria Soœniuk  (SP Czeremcha) I  – Jakub Kraœko (SP Nowokornino)
II   miejsce – Ola Romañczuk (SP Czeremcha) II -  Tomasz Selwesiuk (SP Nowokornino)
III  miejsce  -  Aneta Jawdosiuk (SP Czeremcha) III  -  Dawid Simoniuk  (SP 3 Hajnówka)
IV miejsce  - Magda Byszczuk(SP Czeremcha) IV  -  Dawid Bielawski (SP Bia³owie¿a)

DZIEWCZÊTA      -    SZKO£Y  GIMNAZJALNE      -       CH£OPCY
I  miejsce –  Beata Struk  (PG Czeremcha) I  – Micha³ Lewczuk (PG Dubiny)
II   miejsce – Julita Sadowska (PG Dubiny) II -  Mateusz Chaniewski (PG Czeremcha)
III  miejsce  -  Magdalena Karetko (PG 1 Hajnówka) III  -  Pawe³ £ukianiuk  (PG Czeremcha)
                                                                                           IV  - Igor Gierasimiuk (PG Radomsko)

DZIEWCZÊTA      -    SZKO£Y PONAD GIMNAZJALNE      -       CH£OPCY
I  miejsce –  Beata Struk  ( Czeremcha) I  – Micha³ Lewczuk ( Dubiny)
II   miejsce – Adrian Ch¹dzyñska (Czeremcha) II -  Wojciech Ziniewicz (Czeremcha)
III  miejsce  - Ewa Onopiuk (ZSZ Hajnówka) III  -  Mateusz Gajewski  ( Czeremcha)
IV miejsce – Paulina Bogacewicz(ZSZ Hajnówka) IV  - Artur Gutowski (ZSZ Hajnówka)

OPEN KOBIET
I miejsce – Beata Struk    ( Czeremcha )
II miejsce – Adriana Ch¹dzyñska  (Czeremcha )

SENIORZY
I miejsce – Wojciech Ziniewicz    (Czeremcha)
II miejsce – Mariusz Aleksiejczuk (Bia³ystok)
III miejsce – Mateusz Romaniuk     (Hajnówka)
IV miejsce – Marek Charytoniuk     (Hajnówka)
OLDBOJE
I miejsce – Cezary     Falkowski   (Bielsk Podlaski)
II miejsce – Zbigniew Miszczuk    (Hajnówka)
III miejsce – Edward    Poniecki       (Hajnówka)
Honorowy uczestnik i najstarszy zawodnik turnieju – Edward Poniecki
Po zakoñczonym turnieju oldboje udali siê wraz z mam¹  Jarka  na cmentarz, gdzie zapalili znicze i z³o¿yli  pami¹tkowy

medal.
Organizator tj. Oœrodek Sportu i Rekreacji w Hajnówce sk³ada serdeczne podziêkowanie Dyrekcji ZS nr 1 w Hajnówce

za bezp³atne udostêpnienie sali gimnastycznej.                                                                                         Janusz Ludwiczak

 OTWARTY TURNIEJ W TENISIE STO£OWYM
im. Jaros³awa Leszczyñskiego rych mówi siê, ¿e mieli lub

nie mieli wejœæ, a my,
wci¹¿ tym karmieni, zgod-
nie z naszym obyczajem
bêdziemy podejmowaæ
nieustanny dyskurs histo-
ryczny i polityczny. S¹ jed-
nak rzeczy, na które nie
ma jednej, prostej odpo-
wiedzi, zw³aszcza, ¿e
dzia³ania, które mia³y
miejsce przed 30 laty,
mo¿na oceniaæ nie tylko
w kategoriach etyki, od-
powiedzialnoœci i wyboru
tzw. mniejszego z³a. Post
factum  jesteœmy o wiele
m¹drzejsi, ale ci, którzy
podejmowali decyzjê,
dzia³ali w innym miejscu,
w innym czasie i przy zu-
pe³nie innym poziomie
wiedzy. Ten aspekt trze-
ba uwzglêdniæ w naszych
rocznicowych rozwa¿a-
niach.”

Prof. Stanis³aw
SULOWSKI, dyrektor
Instytutu Nauk Politycz-
nych UW

*

Czy ktoœ w ogóle
pyta³ Rosjan o zamiar in-
terweniowania? I dobrze.
30 lat po tych wydarze-
niach nie nale¿y pytaæ. Co
by to da³o? Kolejny kon-
flikt. Czy musimy prowa-
dziæ te wszystkie proce-
sy w nieskoñczonoœæ?
Czy to w ogóle ma sens,
by proces autorów stanu
wojennego, a tak¿e wcze-
œniejszych dramatów po-
litycznych, ci¹gn¹æ po kil-
kadziesi¹t lat, a¿ umrze
ostatni oskar¿ony i ostat-
ni œwiadek? To przecie¿
kolosalna strata czasu,
energii i pieniêdzy z na-
szych podatków. Jest tyle
spraw do za³atwienia, ze
nie nale¿y tworzyæ obse-
sji. To coœ jak kompleks
Otella, który nie móg³
przyj¹æ do wiadomoœci,
¿e zona jest wierna.
Niech ocena tych wyda-
rzeñ zajm¹ siê historycy,
a my dajmy sobie – i im,
autorom stanu wojennego
– spokój.”

Teresa TORAÑ-
SKA, autorka serii wy-
wiadów z b. politykami
PRL.
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Poszukujemy do sprzeda¿y domów na
wsi, wiejskich posiad³oœci, ziemi budow-
lanej i rolnej. Wystarczy, ¿e zadzwonisz,
a my skutecznie pomo¿emy w sprzeda-
¿y twej nieruchomoœci.
Kancelaria Obrotu Nieruchomoœciami

NIERUCHOMOŒCI PODLASIA
NAJPIÊKNIEJSZE SIEDLISKA

NA PODLASIU
ZAPRASZAMY na:

www.nieruchomosci-podlasie.pl

NAJWIÊKSZY WYBÓR SIEDLISK

I WIEJSKICH POSIAD£OŒCI !!!

Tel. 515 331 331 , 535 55 33 31,

e-mail:swanczewski@nieruchomosci-podlasia.pl


